Oppsamling av medvirkning med barn og unge

Mosvangen

Framgangsmåte og metode
I forbindelse med utviklingen på Mosvangen har LÉVA Urban
Design bistått med medvirkning i prosessen. I forkant av
medvirkningen med barn og unge har det blitt utarbeidet en
digital spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble brukt for å
kartlegge dagens bruk og opplevelse samt ønsker og behov for
stedet.
En utfordring med digital spørreundersøkelse er at man ikke når
barn og ungdom under 16 år. Det ble derfor som et supplement
til undersøkelsen utarbeidet en oppgave som er mer tilpasset
barn og ungdom.
Fra slutten av juni til midten av august kunne oppgaven hentes
og gjennomføres på Mosvangen Camping. Her var det totalt 13
barn i alderen 3-12 år som deltok.
For å nå ut til flere barn og ungdom ble det kontaktet fire
barneskoler og tre ungdomsskoler i de nærmeste skolekretsene
til planområdet. Det ble også kontaktet to ungdomsklubber.
En ungdomsskole, en barneskole og to ungdomsklubber
gjennomførte oppgaven:
- 10. klasse ved Kannik skole, 26. september 2022
- Brack ungdomsklubb, 27. september 2022
- Friskus fritidsklubb, 27. september 2022
- 7. klasse ved Tjensvoll skole, 29. september 2022
Oppgaven bestod av to deler. I den første delen av oppgaven
skulle deltakerene svare på hva de liker eller liker mindre godt
med nærområdet. I det andre spørsmålet skulle deltakerene
svare på hvilke tilbud eller aktiviteter de kunne tenke seg, og her
kunne de også tegne eller skrive egne ideer.

BARNAS Mosvangen
Sommeroppgave på Mosvangen camping
I forbindelse med Mosvangens sommeraktiviteter for barn
lagde vi medvirkningsoppgaven «Barnas Mosvangen», som var
tilgjengelig gjennom sommeren. Vi fikk inn 13 besvarelser fra
barn mellom 3 og 12 år.

banen og lekeplasser som kvaliteter i nærområdet. De savner derimot
flere aktiviteter og møteplasser i området slik som en klubb, skatepark og
idrettsbaner. Elevene sier at de bruker området rundt Mosvatnet av og til,
når de går tur med hund/familie/venner, eller for lek eller trening. Gamlingen
blir også nevnt.

Oppgaven er også gjennomført i 10. klasse på Kannik
ungdomsskole mandag 26. september. De ønsker seg mer
tilbud rettet mot ungdom, f.eks fritidsklubb, bordtennis, biljard.
Endel bruker Gamlingen. De bruker Mosvannet til å gå tur, og i
gymmen, men for noen oppleves det som for langt til å brukes
i hverdagen. Det var totalt 26 elever som deltok fra Kannik
ungdomsskole.

Kannik ungdomsskole

Friskus fritidsklubb er et tilrettelagt tilbud for ungdom mellom
13 og 20 år. Klubben holder til i Tjensvoll bydelshus og har
besøkende fra hele kommunen. LÉVA besøkte klubben tirsdag
27. september. Vi fikk åtte besvarelser fra ungdom på Friskus
ungdomsklubb, mellom 15 og 20 år.
Brack ungdomsklubb, i Bekkefaret, Hillevåg bydel holder til i
kjelleren i Bekkefaret bydelshus. Klubben er åpen for ungdom i
alderen 13- 18 år. De fleste ungdommene som besøker klubben
går på Ullandhaug ungdomsskole. LÉVA besøkte klubben tirsdag
27. september. Ungdommene vi snakket med sier de bruker
nærområdet mest. De møtes på klubben, på skateparken utenfor
og hjemme hos hverandre. De sier at de bruker Gamlingen og
Brustadbua, og at de av og til går tur rundt Mosvannet med
familien eller med venner, men noen opplever at det ligger for
langt vekke til at de bruker det i det daglige. Vi fikk 22 besvarelser
fra ungdom på Brack ungdomsklubb, alder 12-15 år.
Torsdag 29. september gjennomførte Tjensvoll skole
medvirkningsoppgaven i to 7. klasser bestående av 49 elever.
Elevene virker å stort sett være fornøyd med nabolaget sitt og
nevner blant annet at de liker grøntområdene, matbutikker, SIF

Sommeroppgaven
Tjensvoll skole
Friskus fritidsklubb

Brack ungdomsklubb

Alder og kjønn
I forhold til alder har man i størst grad nådd ut til ungdom i
aldersgruppen 13-15 år. I sommeroppgaven har man i større
grad nådd ut til barn fra 3 år til 12 år (13 personer).
Kjønnsfordelingen til deltakerene er relativ jevnt fordelt. I de to
7.klassene på Tjensvoll skole ble ikke kjønn registrert.

Sommeroppgave
Brack ungdomsklubb (Hillevåg)
Friskus fritidsklubb (Tjensvoll)
Kannik ungdomsskole
Tjensvoll skole

Antall deltakere

119

Sommeroppgave		11
Brack ungdomsklubb		
23
Friskus fritidsklubb		
8
Kannik ungdomsskole		
26
Tjensvoll skole			49

Kjønn:

Alder

49

1

33

26

2
0-3

5
4-6

3
7-9

3
3
10-12

20

13-15

7
16-20

7

11

37
12

3

6

12

14
5

Hva liker du og liker du ikke med området rundt Mosvangen?
Deltakerene fikk i spørsmål om å tegne eller beskrive hva de liker eller ikke liker med området rundt Mosvangen og Mosvatnet i
dag. Spørsmålet gir innsikt i hvilke kvaliteter barn og unge ser rundt Mosvatnet, og hvilke utfordringer som eventuelt eksisterer. Det
kom mange svar på kvaliteter rundt Mosvatnet, her påpekes særlig naturen sammen med noen av opplevelsene rundt vannet.
Av tilbudene rundt vannet er særlig Gamlingen populær i alle deltakergruppene. Ellers nevnes også turopplevelsen i seg selv i
samvær med dyrelivet, treningsapparatene på Sletten, lekeplasser og sitteplasser. Brustadbua og Rema 1000 som ligger utenfor
Mosvatnet er også et verdsatt tilbud. Det var generelt færre ting man ikke liker i området, og det mest fremtredende er at den nye
lekeplassen ved Scancheholen ikke er ferdig. Dette var det spesielt elevene på Tjensvoll som var misfornøyde med. Generelt kan
det oppsummeres i at barn og unge opplever mange positive kvaliteter rundt Mosvatnet, og at det er få negative opplevelser og
utfordringer.
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- Bading
- Gamlingen
(65 personer)
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NATUREN

N
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- Fuglene (17)
- Mate fugler (5)
- Dyrelivet (18)
(41 personer)

- Trærne, blomster, det
grønne (35)
- Solen (2)
- Vannet (8)
(47 personer)
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- Brustadbua (26)
- Rema 1000 (13)
(40 personer)

AKTIVITET

- Treningsapparat
- Jogge / løpe
- Skøyter om vinteren
(47 personer)

LE K

- Lekeplasser
- Disser / rutsjebane
(32 personer)

R
TU

OG SYKKEL

Annet:
- Campingen (10)
- Sitteplasser / benker (9)
- SIF banen (7)
- Rolig / stille (5)

- Gå på tur
- Tur med venner
- Sykling
- Bysykler
(45 personer)

MUSEE
N ST
T
KU

- Kunstmuseet (13)
- Kaféen på kunstmuseet
(12)
(25 personer)

÷
Liker ikke:

÷

÷

- Lekeplass som ikke er ferdig (25)
- Fugler - måker og svaner (11)
- Dyrebæsj (9)
- Skittent vann (9)
- Insekter og mygg (5)
- Søppel i naturen (5)
- Regn (3)
- Lite å gjøre (3)
- Sitteplasser uten tak (2)
- Folksomt (2)

Sammenstilling av resultater: hva liker du og liker du ikke med området rundt Mosvangen?
I figuren under vises resultatene fra den digitale undersøkelsen for Mosvangen sammen med resultatene fra barn og ungdom.
Sammenligner man resultatene ser man at det er flere steder og tilbud som blir godt likt av begge gruppene. Spesielt blir Gamlingen,
kunstmuseet, treningsapparatene på Sletten, naturen og dyrelivet godt likt. Av ulikheter ser man at Brustadbua kommer enda
tydeligere fram hos barn og ungdom, og at Mostun natursenter kommer blir mer likt av voksne.
L
AKTIVITET

Sletten
- Treningsapparater
- Nyte natur, sitte ned

- Treningsapparat
- Jogge / løpe
- Skøyter om vinteren
(47 personer)
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- Fuglene (17)
- Mate fugler (5)
- Dyrelivet (18)
(41 personer)

Andedammen
- Rikt fugleliv
- Fin trasee/sti
- Mating av fugler
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Mostun natursenter
- Gratis tilbud og
aktiviteter
- Barnevennlig
- Kafe og treffpunkt
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Stavanger kunstmuseum
(27 klikk av 361 klikk)
- Spise og serveringstilbud
- Fin møteplass / kafe
- Kulturtilbudet: utstillinger

- Kunstmuseet (13)
- Kaféen på kunstmuseet
(12)
(25 personer)
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- Lekeplasser
- Disser / rutsjebane
(32 personer)

Kulvert
- Kobling mellom to
rekreasjonsområder
- Avslapping
-Blomster
Ny og gammel lekeplass
- Gammel lekeplass: for
de minste, nærhet til
fugleliv
- Ny lekeplass: positivt

+

Gamlingen (65 klikk av 361
klikk)
- Utendørsbasseng
- Treningsfasiliteter
- Kafe

GAM

LINGE

- Bading
- Gamlingen
(65 personer)
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Hva kan du tenke deg?
I denne oppgaven skulle deltakerne krysse av på en liste de alternativene som appelerer til dem, over ting de kunne tenke seg ved Mosvangen.
De kunne også skrive eller tegne flere idéer. Det er tydelig at barn og unge gjerne ønsker seg en møteplass i form av en kiosk eller kafe i området,
hele 76% har svart at de kunne tenke seg det. Ellers ønsker flere seg også flere lavterskel møteplasser, oppholdssteder og aktiviteter, slik som
spiseplasser (67%), sitteplasser under tak (64%), hengekøyer og spill og leker (61%).
Kiosk
Kafé
Spiseplass
Sitteplasser under tak
Hengekøyer
Spill og leker
Aktivitetspark
Lekeplass
Hoppesteiner og vann
Utescene
Sted å feire bursdag
Hinderløype
Utetrening
Sted for blomster og bier
Aktivitetsløype
Kunst
Markedsplass
Kunst og håndverksrom
Utebibliotek
Skolehage
Stolpejakt

23
23

28

32

39

45
44
42

49

60
58
55
54
53
53

76
73
73

80

91
90

I oversikten til høyre ser vi at kafé ikke er like viktig for de minste barna (3-12 år)
som for ungdom. Barna er mer opptatt av spill og leker, og aktiviteter, enn ungdom.
Ungdommene ønsker seg spesielt kafé og kiosk, og steder å sitte/møtes.
Av andre idéer er det nevnt minigolf/freesbee golf (5), fotballbane (5), trampoline (4), ungdomsklubb
(3), basketbane (3), skatepark (3), grillplass (2), skulpturer/kunst (2), jobb til ungdom (2) og annen
aktivitet (arkade, lasertag, padle/robåt, airtrack, konkurranser, etc.)

Topp 5 sommeroppgave for barn:
Spill og leker, Aktivitetsløype (11)
Kiosk (9)
Sted å feire bursdag, Hinderløype (9)
Topp 5, Kannik ungdomsskole:
Kafé (19)
Kiosk (17)
Sitteplasser under tak (16)
Spill og leker, Spiseplass (15)
Topp 5, Brack ungdomsklubb:
Kafé (19)
Hengekøyer (17)
Kiosk (16)
Sitteplasser under tak (14)
Spiseplass, Utescene (15)
Topp 5, Friskus fritidsklubb:
Kiosk (7)
Kafé, Sitteplasser under tak,
Spiseplass, Utescene,
Sted å feire bursdag,
Kunst, Utebibliotek (5)
Topp 5, Tjensvoll skole:
Kiosk (42)
Kafé, Spiseplass (40)
Sitteplasser under tak (33)
Spill og leker, Hengekøyer (32)

Sammenstilling av resultater: hva kan du tenke deg?
Sammenligner man resultatene fra barn og ungdom med voksne ser man at resultatene i stor grad sammenfaller. I begge gruppene er kiosk
og kafé på topp 6, og det er tydelig i kommentarene fra undersøkelsen og etter å ha snakket med ungdommene at man ønsker seg en møteplass
rundt Mosvatnet. Man ser også at spill og leker/utespill, spiseplass/grillplass og sitteplasser under tak/flere benker er på topp 6 i begge gruppene.

Topp 6 hos barn og ungdom
Kiosk

91

Kafé
Spiseplass

76

Sitteplasser under tak
Hengekøyer

73

Spill og leker

73

90

80

Topp 6 hos voksne
55

Offentlig toalett

52

Grillplass

51

Flere benker
Kafé
Utespill (Sjakk, etc.)
Kiosk

46
34
33
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